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N  Á  V  R  H  
na nájom nebytového priestoru pre Súkromnú základnú  umeleckú školu 

 v budove ZŠ Mudro ňova č. 83 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zrete ľa 
 
 

     __________________________________________________________ 
 
 
 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh 
 

 
 
Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetkového a investičného 

 - v materiáli 

  
       
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

Mgr. Michaela Malinová 
vedúca referátu  
oddelenia majetkového 
      

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- informatívna kópia z mapy  
- žiados ť súkromnej základnej 

umeleckej školy  
- stanovisko k žiadosti Základnej 

školy Mudro ňova č. 83 



 
  

N á v r h   u z n e s e n i a 
 
 
Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A)  s c h v a ľ u j e  
 
1) v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru (školská 
trieda) o výmere 63 m2, nachádzajúceho  sa na 1. poschodí  budovy  Základnej  školy Mudroňova 
č. 83 v Bratislave, súpisné číslo 1717, katastrálne územie Staré Mesto, vedenom v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 9538, na parcele č. 2516/8 a pozemok pod stavbou parc. č. 
2516/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 300 m2,  
 
pre :  Súkromná základná umelecká škola 
         so sídlom: Prokofievova č. 5 
                          851 01 Bratislava 
                          IČO: 31 802 958 
 
2) Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
  

a) nájomné v sadzbe:  1,00 Eur/ročne + platby za služby spojené s nájmom priestoru   
b) doba nájmu: určitá od 1.9.2013 – 30.6.2018 
c) účel nájmu:  nájomca bude užívať nebytový priestor ako elokované pracovisko učiteľmi 

ZUŠ za účelom výučby výtvarnej výchovy 
d) plánovaný rozsah užívania nebytového priestoru v priebehu týždňa: 

Pondelok   - v čase od 15.00 do 17.30 
Utorok       - v čase od 14.00 do 18.30 
Streda        - v čase od 14.00 do 18.30 
Štvrtok       - v čase od 14.00 do 18.30 
Piatok        - v čase od 12.45 do 16.45 
Doba nájmu bude aktualizovaná formou písomného dodatku, podľa presného rozvrhu 
vyučovacích hodín, ktorý bude vypracovaný podľa reálneho počtu prihlásených detí vždy na 
začiatku každého školského roka. 

e) predmet nájmu:    nebytový priestor – školská trieda   o   výmere   63 m2 nachádzajúca sa 
na prvom poschodí budovy Základnej školy Mudroňova č. 83 v Bratislave. 
 

 
B)  k o n š t a t u j e, 
 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto je zriaďovateľom Základnej 
školy Mudroňova č. 83 v Bratislave. 
 
 
 
 
 



 
 

D  ô  v  o d  o  v  á      s  p  r  á  v a 
  
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je zriaďovateľom Základnej školy Mudroňova č. 83 
v Bratislave, súpisné číslo 1717, postavenej na pozemku parc.č. 2516/8, katastrálne územie Staré 
Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 9538. 
 

Vzhľadom na platnosť zákona č. 325/2012 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 596/2003 o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), sa 
podľa § 39c  ods. 1 zákona elokované pracoviská, detašované triedy a pobočky zriadené do 31. 
decembra 2012 stávajú elokovanými pracoviskami. Podľa § 39c ods. 2  písm. b) je zriaďovateľ školy 
alebo školského zariadenia, ktorý má zriadené elokované pracovisko, povinný do 30. júna 2013 
predložiť doklady o zabezpečení priestorov t.j. aj zmluvy o nájme priestorov.   

Pri výkone kontroly zo strany Hlavného mesta SR Bratislava bol základným umeleckým školám 
doporučený dlhodobý prenájom priestorov – elokovaných pracovísk t.j. minimálne na obdobie troch 
rokov. 

V zmysle Čl. VI Smernice o podmienkach prenájmu nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto a nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme, riaditeľ školy je oprávnený uzatvoriť zmluvu o krátkodobom 
prenájme nebytových priestorov a pozemkov (napr. školský dvor), nachádzajúcich sa v areáli 
základnej školy tak, aby tieto boli čo najefektívnejšie využité a rozhodnúť o cene nájmu samostatne. 
Celková dĺžka takéhoto krátkodobého nájmu však nesmie presiahnuť jeden rok. 

Na základe vyššie uvedeného, na uzatvorenie zmluvy o nájme priestorov – elokovaných pracovísk 
v budove Základnej školy Mudroňova č. 83 v Bratislave pre základné umelecké školy na dobu dlhšiu 
ako jeden rok, je kompetentná a oprávnená mestská časť Bratislava – Staré Mesto ako zriaďovateľ 
danej základnej školy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



- -

Mudroňova 83 I 811 03 Bratislava 

Vec: 

Miestny úrad - MČ Bratislava Staré mesto 
Jaška Štefan, Mgr. PhDr. 
Vedúci oddelenia majetkového a investičného 
Vajanského nábr. 3 
814 21 Bratislava 

V Bratislave 11.4.2013 

Stanovisko k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o dlhodobý prenájom priestorov 

Riaditeľstvo ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave, súhlasí s uzatvorením zmluvy 
o dlhodobom prenájme priestorov na ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave, ktoré bude 
Súkromná ZUŠ, Prokofievova Č. 5 v Bratislave - výtvarný odbor dlhodobo užívať ako 
elokované pracovisko. 

Vzhľadom na výbornú dlhodobú spoluprácu - ich záujmové vzdelávanie je 
poskytované predovšetkým našim žiakom a zároveň verejnoprospešnú činnosť tejto 
organizácie, odporúčame nájom vo výške 1,- €I ročne. 

S pozdravom 

Príloha: 

Základná škola 
Mudroňova Č. 83 

-811 03 Bratislava 

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dlhodobom prenájme priestorov - Súkromná ZUŠ, Prokofievova 8, 
851 O 1 Bratislava 

if 02/62 80 20 50 mail: skola@mudronka.sk 
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'l Súkromná základná umelecká škola 

Prokofievova č.5, 851 01 Bratislava - TeUFax +42126353673 - email: info@umeleckasko/a.sk-http://www.ume/eckasko/a.sk 
IČO: 31 802958 - DiČ: 2021537166 - bank. spojenie Tatra Banka a.s. 2669704017/1100 

Vybavuje: 
Leščáková Andrea 

Vec: 

Kontakt: 

Základná škola 
Mudroňova 83 
811 03 Bratislava 

e-mail: lescakova@umeleckaskola.sk 
mobil: 0917/601111,0903/444596 

Bratislava 
26.2.2013 

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dlhodobom prenájme priestorov 

Žiadame Vás týmto o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov - triedy v objekte 
Vašej ZŠ, za účelom výučby výtvarného odboru našej súkromnej ZUŠ. Táto výučba bude určená 
predovšetkým pre žiakov Vašej ZŠ a MŠ Myjavská 22, 811 03 Bratislava. Naša spolupráca sa 
datuje už od roku 2002. 

Vzhľadom na platnosť zákona č.325/2012 Z.z., ktorým sa mení zákon č.597/2003 Z.z. 
o financovaní škôl, stredných škôl a školských zariadení, sa podľa §39c ods. I elokované 
pracoviská, detašované triedy a pobočky zriadené do 31.decembra 2012 stávajú elokovanými 
pracoviskami. Podľa §39 ods.2 bod.b) je zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia, ktorý má 
zriadené elokované pracovisko, povinný do 30.júna 2013 predložiť doklady o zabezpečení 
priestorov, t.j. aj zmluvy o nájme priestorov na dobu trvania minimálne 3 roky. 

Na základe vyššie uvedených skutočností, Vás týmto žiadame o uzatvorenie zmluvy o nájme na 
dobu od 1.9.2013 do 30.6.2018. S prihliadnutím na termín predloženia dokladov MŠ SR, by mala 
byt' zmluva uzatvorená najneskoršie do 31.mája 2013. Doba prenájmu bude aktualizovaná formou 
písomného dodatku, podľa presného rozvrhu vyučovacích hodín, ktorý bude vypracovaný podľa 
reálneho počtu prihlásených detí na začiatku každého školského roka. 

Predpokladaný rozvrh hodín na školský rok 201312014: 

výtvarný odbor - trieda: v lr;, O O 11: )0 
v pondelok v case od . ........... ............. .......... do ....................................... hod. 

v utorok v čase od ..... :!!r.~q ..................... do ........ H.:.?9. .................... hod. 
v stredu v čase od ........ ťt:.~q .................... do ......... :1~·.~ ..................... hod. 

vo štvrtok v čase od ...... i~:.?~ .................... do ......... L:.::~ .................... hod. 
v piatok v čase od .... .1.?:Yf... ................. do ........ J~:: .... ?:. ................ hod. 

Začiatok výučby od .. I'7. ............... 2013 do .. ./P-:.!? .......... 2014, spolu týždenne ..... ?P ............ hodín. 

vo 



Súkromná základná umelecká škola 
Prokofievova Č.5, 851 01 Bratislava ~ Te!.lFax +421 26353673 - email: info@ume/eckaskola.sk-http://'#WW.ume/eckaskofa.sk 

IČO: 31 802958 - DiČ: 2021537166 - bank. spojenie Tatra Banka a.s. 2669704017/1100 

Ďakujem a zostávam s pozdravom, 

SÚKROMNÁ 
ZÁKLADN. Á UMELECKA Š~ 

PrOkofievova Č. 5 

8ľ2ltf~71 I 
Mgr. tin"siiXtka 

riaditeľ/zriaďovateľ SZUŠ 

--


